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ANEXO III 

 
 
PROPOSTA DE CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  COMUM AOS  DOIS (02) CARGOS 
 
 
Língua portuguesa: Interpretação de texto. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. 
Classificação das Palavras: flexão de gênero, número e grau. Acentuação gráfica. Pontuação. Substantivo e 
adjetivo: Verbos: regulares, irregulares e auxiliares. Emprego de pronomes. Preposições e conjunções. 
Concordância verbal e nominal. Divisão silábica. Formação das palavras.  
 
 
Conhecimentos específicos para Agente de Comunitário de Saúde: 
 
  Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 
  Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde; 
  Conhecimentos geográficos da área/região/município de atuação; 
  Cadastramento familiar e territorial: finalidade e instrumentos; 
  Interpretação demográfica; 
  Conceito de territorialização, micro-área e área de abrangência; 
  Indicadores epidemiológicos; 
  Técnicas de levantamento das condições de vida e de saúde/doenças da 
  Critérios operacionais para definição de prioridades: indicadores sócioeconômicos, 
  culturais e epidemiológicos; 
  Conceitos de eficácia, eficiência e efetividade em saúde coletiva; 
  Estratégia de avaliação em saúde: conceitos, tipos, instrumentos e técnicas; 
  Conceitos e critérios de qualidade da atenção à saúde: acessibilidade, humanização    do cuidado,  
  satisfação do usuário e do trabalhador, equidade, outros; 
  Sistema de informação em saúde; 
  Condições de risco social: violência, desemprego, infância desprotegida, processo migratórios,  
  analfabetismo, ausência ou insuficiência de infra-estrutura básica, outros; 
  Promoção da saúde: conceitos e estratégias; 
  Principais problemas de saúde da população e recursos existentes para o enfrentamento dos problemas; 
  Intersetorialidade: conceito e dinâmica político-administrativa do município; 
  Informação, educação e comunicação: conceitos, diferenças e interdependência; 
  Formas de aprender e ensinar em educação popular; 
  Cultura popular e sua relação com os processos educativos; 
  Participação e mobilização social: conceitos, fatores facilitadores e/ou dificultadores da ação coletiva de  
  base popular; 
  Lideranças: conceitos, tipos e processos de constituição de lideres populares; 
  Pessoas portadoras de necessidades especiais; abordagem, medidas facilitadoras de inclusão social e  
  direito legais; 
  Saúde da criança, do adolescente, do adulto e do idoso; 
  Estatuto da criança e do adolescente e do idoso; 
  Noções de ética e cidadania. 
  Direitos e deveres do funcionário público 
 
 
Conhecimentos específicos para AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: 
 Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Lei Orgânica da Saúde;  Visita domiciliar;  Avaliação 
das áreas de risco ambiental e sanitário;  Noções de ética e cidadania;  Noções básicas de epidemiologia, 
meio ambiente e saneamento;  Noções básicas de doenças como Leishmaniose Visceral e Tegumentar, 
Dengue,  Malária, Esquistossomose, Tuberculose,  dentre outras.  Endemias: Definição, Histórico,  Aspectos 
Biológicos dos Vetores: Transmissão, Ciclo de Vida;  Biologia dos Vetores: Ovo, Larva, Pupa e Habitat, 
Medidas de controle: Controle Mecânico e controle químico; Noções de preservação ambiental. Saúde 
preventiva. Doenças típicas  predominante na região. 
 


